
 
 

 

Kennsluáætlun í íslensku sem annað mál, stig 1 – 2, 2019-2020 

 

 

sku 2016-2017 

 

 

Mánuður Helstu markmið Verkefni og viðfang Kennsluefni – aðföng Mat - hæfnimat 

Ágúst Að geta kynnt sig. 
Að kunna stafrófið og íslensku 
málhljóðin. 
 

Algengar kveðjur. 
Stafrófið. 

Íslenska fyrir alla 1,  
kaflar 1-2. 
 

 

September Að kunna tölurnar og geta notað 
þær. 
Að kunna einfaldan orðaforða yfir 
helstu hluti í nærumhverfinu og 
algengar sagnir. 

Telja 0-20, tugirnir, ártöl. 
Algengustu no. um 
fjölskyldumeðlimi, hluti í 
skólastofunni og mat. 
Sagnirnar: að búa, gera, fara, vera, 
eiga, drekka, keyra, lesa, ganga, 
skrifa, hlusta, tala, borða, horfa, 
spila, synda, syngja, hjóla.  

Íslenska fyrir alla 1,  
Kaflar  
 

 

Október Að geta notað klukku og kunna 
dagana. 
 

Afmælisdagar, mánuðirnir, 
(raðtölur), vikudagar.  
 

Íslenska fyrir alla 1,  
Kafli 5 
 

 

Nóvember Að geta sagt frá einföldum athöfnum 
í nt., þt. og framtíð. 
Að geta sagt hvað manni finnst gott 
og vont, skemmtilegt og leiðinlegt. 
Að skila hvernig sagnorð stýra 
þolfalli. 

Ég var að, ég er að, ég ætla að. 
Mér finnst gaman/skemmtilegt eða 
leiðinlegt að… 
Sagnareglur 1 og 2 í nútíð.  
Matur og þolfall: Ég borða, ég elda, 
ég kaupi, mig langar í…  
 

Íslenska fyrir alla 1,  
Kaflar 6, 7 og 8 
 
 

Könnun úr námsefninu. 

Desember Að þekkja algengar íslenska 
jólahefðir og geta í mjög einföldu 
máli sagt frá jólunum eða öðrum 
hátíðum í heimalandi sínu.  
Að geta talað um eigin líðan. 
Geta sagt frá deginum sínum og 
notað rétta orðaröð. 

Jólasveinarnir, jólamatur, „gleðileg 
jól“. 
Mig langar í… 

Íslenska fyrir alla 2,  
Kafli 3. 
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sku 2016-2017 

 

Að átta sig á að sagnorð stýra föllum 
og kunna þolfall algengustu 
beygingarflokka no. 
 

Janúar Að geta spurt og sagt til vegar, gefið 
upp staðsetningar og bjóða fólki með 
sér. 
 

Staðarforsetningar.  
Viltu koma með mér? 

Íslenska fyrir alla 2,  
Kafli 4. 
 

 

Febrúar Að geta talað um áhugamál, 
framtíðarsýn  
 

Ég hef áhuga á… 
Mig langar að… 
Ég ætla að… 
Skemmtilegt, þreytandi, leiðinlegt, 
spennandi… 
Lo. um líðan, skap og lundarfar. 
Þátíð algengra sagna. 

Íslenska fyrir alla 2,  
Kafli 5 
 

 

Mars Að geta talað íslensku í verslunum og 
beðið um aðstoð. 
 

Lh.þt. 
Hefur þú…? Get ég…? 
Algengar setningar til að nota í 
samskiptum við verslunarfólk. 

Íslenska fyrir alla 2,  
Kafli 6 (hluti) 
 

 

Apríl Að geta beðið um frí, tilkynnt 
veikindi og talað um heilsufar. 
Hjálparsagnir. 
 

Ég þarf. Má ég? Get ég? 
Mér er illt. 
 

Íslenska fyrir alla 2,  
Kafli 7 
 

 

maí Að geta svarað í símann, tekið strætó 
og talað við fólk í afgreiðslustörfum. 
Að geta sagt hvert maður hefur farið.  
Þátíð sterkra sagna og lh.þt. 
 

Hefur þú farið til…? 
Að spyrja eftir einhverjum í síma, 
svara og taka skilaboð. 

Íslenska fyrir alla 2,  
Kafli 8 
 

Könnun úr námsefninu. 

 


